
1 Kes [1882 Viljandi vald-1953 Siber]?  Vabadussõjas sai Vabadusristi ja Kotkaristi. Oli 1928 ja 1938-
1940 sõjaministri abi ning Varese valitsuse sõjaminister. Punaarmees langes Porhovi all vangi, varsti 
vabanenult elas sünnitalus, kuni arreteeriti peatselt peale Punaarmee tagasitulekut.      
 

2 Üks vanemaid kristlikke kirikuid valis mõne nädala eest uue paavsti, kes hakkab valitsema Tawadros 
II nime all. Vana tava kohaselt tegi kolme kandidaadi seast lõpliku valiku seotud silmadega poisike. 
Mis kirik?  
 

3 1711 aastal märtsikuus saatis Vene väejuhatus ühe eriülesande täitmiseks Saaremaale 250-mehelise 
üksuse insener-major Skarbergi juhtimisel. 12. aprillil asus väeosa tegutsema, kaotades juba 
operatsiooni alustades 15 meest korraga. Kuna erilist edu ei saavutatud ka edaspidi ja püssirohi 
hakkas lõppema, lahkus väesalk saarelt püstitatud eesmärki saavutamata. Mis oli operatsiooni 
eesmärk? 
 

4 

       
                  

Kes? Ta sündis 1886 praeguse Leedu alal Seredžius’es ja suri 1950 USA-s. 
1948 valiti ta kõige populaarsemaks meeslauljaks. 

5 Võrdleme endise NL liiduvabariikide rahvuskeelseid Wikipediaid. Suurim  artiklite arvult 15. oktoobri 
2012 seisuga  on muidugi venekeelne 916 381, järgneb ukrainakeelne 404 574. Milline on kolmas 
168 662 artikliga? Üle saja tuhande on veel leedukeelne 153 750 ja eestikeelne 101 863. 
    

6 Mis on nende perekonnanimi? Elmar  [1898 Kaarli vald, Halliste kihelkond- 1981 Tartu] oli 
juuraprofessor. Peale sõda olevat ta olnud ainus rooma õiguse professor Nõukogude Liidus. Tema 
poeg Ants oli loomakasvatusteadlane ja professor. Teine poeg Peeter on kirju elulooga luuletaja, 
ajakirjanik, poliitik, kelm, ……..   Tema sõnad on lauludel „Vana vaksal” ja „Raagus sõnad”. Enim 
tuntud on aga üks Elmari lapselaps. 
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 Kes [s. 1952]? Esimese naisena sai ta 
tänavu Bookeri auhinna teist korda. Küsitu 
perekonnanimeks on üks riietusese [eesti 
ja saksa keeles].                
 
 
 
 
 
 
 



8 Milline Põhja-Ameerika puuliik? Peale suhkruvahtra kasvab seal veel teinegi puuliik,  suhkru......,  
punktiirile sobib Eestiski tavalise puu nimi. Rekordpuud kasvavad ligemale 80 m kõrguseks ja suhkrut 
on selles puus ka. 
  

9 Ühe kitsa eriala teadlaseks Eestis on Nele Ingerpuu, Aino Kalda, Leiti Kannukene, Liivia-Maria 
Laasimer, Mare Leis, Kai Vallak,  ……….. Nende uurimisalusteks on ka parbik, talluk, ripsik, koonik, 
kulbik, soomik, helvik, katik, sõõrik, tuhmik, vildik, sirbik, tiivik, hellik, meelik, ulmik, sarmik, hännik, 
tulvik, õhik, tutik, kääbik, pirnik, härmik, helgik, ………… Eestis kokku üle viiesaja.  Mis on need kõik?    
                           

10 Jaška oli Kerenski valitsuse ajal moodustatud 1. Vene naispataljoni ülem. Legendi kohaselt kaitses ta 
Talvepaleed, kuid tegelikult kaitsesid seda pataljonist välja heidetud naised. Veel juunikuus lasi ta 
väeosa territooriumile tulnud punasele agitaatorile 50 kepihoopi anda. Bolševikud mõistsid ta 
surma, kuid Lenin otsustas teda reklaamiks kasutada ja tal lasti sõita välismaale. Seal tegeles ta 
valgekaartlastele raha otsimisega. Muuhulgas võtsid vene Jeanne d´Arci vastu nii USA president, kui 
UK kuningas. Koos inglastega pöördus ta Arhangelski kaudu Venemaale ja esitas Koltšakile palve 
erustuda. 7. jaanuaril 1920  (teistel andmetel 16. mail) Lasti porutšik .....  Tomskis (või hoopis 
Krasnojarskis) maha. Kes? 
 

11 Milline riik? Seal oli 1959. aastal 1,5 miljonit elanikku, praegu ca 5,2. Selles riigis asub Yylancy linn 
[viimase artiklina mõnes teatmeteoses] ja Kaka linn . Läänepoolseim Balkan’i provints [kohalikus 
keeles welaýaty]  hõlvab 28,5% riigi pindalast kuid vaid 9% elanikest. 
 

12 Vormel I sarjas sai üks kunagi MM tiitleid võitnud võistkond tänavusel hooajal etapivõidu peale 26-
aastast vaheaega. Ka võitnud sportlasest oli eelmisest etapivõidust palju aega mõõdunud – viimati 
võitis ta 2009. aastal. Palun nimetage võistkond ja sportlane. 
 

13 Need härrad moodustasid 
1957 tütarlapseliku nime 
kandva filmikompanii. 
Mõlemad elasid üle 90 vanaks 
ja valmistasid palju rõõmu nii 
suurtele, kui väikestele 
vaatajatele. Kes? 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

14 Kes laulab [1944-2000 ]? Kuulete laule folkplaadilt „Reet”, mida peetakse Eesti parimaks.  Kahjuks oli 
see plaat tema esimene ja jäigi vabasurma läinule viimaseks.              



15 Kes?  See Karksi vallas elav 80-aastane härra oli viimasel rahvaloendusel Eesti vanim loendaja. Ta oli 
Matsalu looduskaitseala esimene direktor. Tema tõlgitud  on enamus käesoleval sajandil ilmunud 
teatmeteoseid lindudest. Kaks korda olete teda näha saanud miljonimängus.  
                

16 Kümnevõistluse edetabelites on juhtumeid, kui üks perekonnanimi esineb kaks korda. Riikide 
rekordite tabelis on teises kümnes Jamaika ja Kanada tumedanahalised Smithi-nimelised 8600 
punkti mehed. Kuuenda ja seitsmenda tulemuse (8735 ja 8730) juures seisab samuti üks nimi. 
Milline perekonnanimi? 
 

17 Milline praegune 600-700 elanikuga Läti küla? 1356 sai hansalinnaks, kuid XVII sajandil kaotas 
linnaõigused. Endises kolhoosikeskuses on praegu suurim asutus psühhoneuroloogiahaigla.  
               

18 Milline keemiline aine? Uutele suurtele veoautodele on paigaldatud puhtamate heitgaaside 
saavutamiseks paigaldatud veel üks lisapaak, millest  pihustatakse  küsitud aine vesilahust 
väljalaskesüsteemi.      
                                  

19 Milline praegune Venemaa oblast? Sellel Karjalaga mittepiirneval alal elas 1897 enam karjalasi kui 
Karjalas. [Vastavalt 117700 ja 78900] 1937-39 eksisteeris  *****-Karjala rahvusringkond., Lihhoslavlis 
töötas karjalakeelsete õpetajate seminar. 
 

20 Kes on piltidel olev daam? 

 
 

 

21 See Ameerika heavy metal bänd Auburnist New-Yorkist, mis moodustati 1980. aastal, kannab 
samasugust nime nagu šoti viski, curacao likööri ja vermuti segu. Plaate: Battle Hymns (82), Hail to 
England (84), King of Metals (88), Louder than Hell (96), God of War (2007). Nimetage see ansambel 
või kokteil. Kuulete ka muusikat. 



22 „Mõisad põlevad, saksad surevad, …..” oli Eestis 1905 väga populaarne laul. Mitu mõisnikku tapeti 
Eestis 1905. aasta revolutsiooni ajal?  Et vältida eksimuse suuruse järgi vastuse leidmist, siis teatame 
selle koos vastustega.              
 

23 Milline Eesti kahepaikne loom? Enim elab neid meil Piirissaarel. Täiskasvanud looma pikkus on 7-8 
cm, kuid kullesel kaks korda rohkem. Talvitumiseks kaevub kuni poolteise meetri sügavusele 
pinnasesse. 
 

24 Millises Euroopa riigis on käibel paberraha, mis on enam väärt kui Läti viissada latti? Küsitud riigi 
1000 ****** oli  01. novembril 2012  828.36 eurot, Läti 500 latti aga 718,18 eurot.   
                  

25 Milline saarestik [1831 km ]? Enamus saarte elanikke elab seal tsivilisatsioonist üsna puutumatult 
siiani. Veerand elanikest hukkus tsunamis 26. detsembril 2004. See saarestik oli Austria kolooniaks             
1778-1783.     
 

26 19. sajandi lõpus müüs Tallinna linnavalitsus juudist vanakraamikaupmehele maha inventari, mida 
enam ei kasutatud ja mille kasutamist polnud ette näha ka tulevikus. Hiljem tuli hulk vaeva näha, et 
midagi sellest kollektsioonist muuseumile hankida. Mida müüdi juudile? 
 

27 Kes oli see daam?  Elas             
1878 – 1968. Tema järgi 
on nimetatud üks 
keemiline element. Kaks 
punkti saab ka õige 
keemilise elemendi eest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

28 Mis keeles laulab ansambel „Anna tulla”? Kuulete laule Armaz ja Ken om värnik. Rahvaarv 2010 
andmetel 6000-6400. Selle keelses Wikipedias ca 2200 artiklit. Lugege, mida nad Aristitotelesest 
arvavad. 

Aristotel' (grekan kelel: Ἀριστοτέλης; 384 v. edel m. a., Stageir — 322 edel m. a., Halkis,Evbejan 
sarel) oli amuižgrekalaine filosof, Platonan openik. Vodespäi edel m. a. -Makedonižen 
Aleksandran kazvatai da opetai. Vl. 335 edel m. a. pani Likejan Peripatetižen školan alusen. Aristotel' 
oli klassižen periodan naturalist da amuižaigan lujas valatoitaidialektikantedomez'. Hän oli 
mugažo formaližen logikan alusenpanijan. Aristotel' om sänu tärtuzapparatan, kudambad nügüd'-ki 
kävutadas filosofijas da tedostiliš. 

Aristotel' oli ezmäine, ken om sänu filosofijan kaikenpol'žen sisteman. Sihe sistemha mülüdas kaik 
ristitun šingotesen sferad - sociologii, filosofii, politik, logik, fizik. Arestotelin 
kacegedontologijaha oma lujas valatoitnuded ristitunmeletamišt. Hänen metafizine openduz …….. 
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29 Kes [1897 Viljandi - 1982 Tallinn]? 1917-18 töötas Viljandi linnavalitsuses. 1935 sai polkovnikuks, 
1943 kindraliks. 25. juulil 1940 oli Stalini viimane külastaja 22.50-00.45.   
          

30 Jumalakartlike inimeste poolt Darwinile pahaks pandavaid evolutsioonilisi vaateid ei väljendanud 
Darwin sugugi esimesena. Tunduvalt varem tegi seda üks šotlane (1802-1871) oma anonüümselt 
avaldatud teoses „Vestiges of the Natural History of Creation“. Kes? 
   

31 Millise uut tüüpi spordivahendi konstrueeris konstrueeris umbes viiskümmend aastat tagasi Tartu 
Riikliku Ülikooli kehalise kasvatuse kateedri vanemõpetaja Endel Isop [1922-2007]? Aga tootma 
hakati seda hoopis Soomes.                
 

32 Kellena on tuntuks saanud 1891 Breslaus juudi pere 11-nda lapsena sündinud Edith Stein, kes hukati 
1942 Auschwitzis?   
 

33 Milline peaaegu miljoni elanikuga linn asutati 1953 Indias Punjabile uueks pealinnaks?  [Vana 
pealinn Lahore jäi Pakistanile.]  Peale Haryana osariigi loomist sai ka selle pealinnaks.   
     

34 Kes oli see 
eesti 
päritolu 
inglise 
näitleja? 
1950 - 2012 
 
 
 
  

 

 
 

35 Kes oli see mees? Sündinud 1856. Tõenäoliselt 
ainuke foto temast. 
 
 
 
 
 

 
 



 

36 Kes [1878 Paistu vald-1952 Siber]? Ta juhtis peale Vabadussõda Venemaale viidud varade 
tagasitoomist. Hiljem  oli Eesti põlevkivitööstuse juht, olles selles ametis ka peale sõda kuni 
küüditamiseni 1949. Teine sama ees- ja perekonnanimega Kavilda vallast pärit publitsist 
pseudonüümiga Tõnis Migagu elas 1881-1980. Kõige tuntum peaks olema kolmas mees, kelle 
eesnimi erineb vaid ühe tähe võrra. Piisab perekonnanimest.                  
 

37 Millise linna algus oli selline? 1555 asutasid prantslased ühele väikesele saarele koloonia ja 
nimetasid selle Prantsuse Antarktikaks. Varsti asutasid lähedusse linna portugallased. Mitu korda 
vallutasid linna prantsuse piraadid. See linn oli 14 aastat ühe Euroopa riigi pealinnaks.   
 

38 Milline  rekord? Harold Lawton Broadbent [1892-1971] oli Kanada professionaalne hokimängija. 
Tema nimel on siiani üks NHL-i rekord hooajast 1921-1922. 
 

39 Kes [1905-2004]? See soome kindral tuli Suuret suomalaiset valimisel neljandaks kolme presidendi 
järel. Jalaväe kindral osales Londoni olümpiamängudel 1948 ratsutajana, 1998 sai Maarjamaa Risti I 
klassi teenetemärgi. 
 

40 Millisest 1963 esmailmunud ja mitmesse keelde tõlgitud jutustusest on pärit järgnevad katked?     
„Annel on nimelt taskud väikesi paberilipakaid täis. Nende ühele poole on kirjutatud igasugu 
võõrsõnu ja teisele poole sõnaseletused nüüd kasutab ta juba tükk aega iga sobivat ja mittesobivat 
hetke selleks, et neid sõnu pähe õppida.“  …………… 
„ Barkarool, barkarool – Veneetsia paadimeeste laul ka lüüriline muusikapala......“   …………… 
„Gibon – pikakäeline sabata ahv!“    ……………. 
„Furaaž, furaaži – hobusemoon, loomasööt .....“  …………… 
„Graal? – Oli vist mingisugune püha pott või pudel. Nojah-legendaarne imettegev karikas vanades 
saagades.“ 
 

41 Kes on see 1611 aastal 
Danzigis sündinud 
õllepruuli ja 
linnapeana tegutsenud 
mees?  Ehitas 45 
meetrise 
fookuskaugusega 
teleskoobi ja uuris 
sellega Kuud. Avastas 
ka neli komeeti. Suri 
1687 Danzigis. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

42 Kes laulab? 
 



 

43 Viimasel ajal kõik rehkendavad keskmisi, eriti keskmist palka. Lisaks aritmeetilisele keskmisele on 
aga muidki keskmisi. Kuidas nimetatakse arvude 2 ja 5 keskmist, mida arvutatakse järgnevalt? 

(2 x 5 )1/2=3,1622776...   või lihtsamalt 2 5 3,16...   

 

44 Milline 1979 valminud 117 minuti pikkune film? Peaosas Brian Deacon [mitte sama 
perekonnanimeline Qween’ist]. Seda filmi on näidatud kõige rohkem  kordi enamikus maailma 
maades üle 1100 keelde tõlgituna. Arvatavasti esineb statistikas siiski liialdusi.              
 

45 Kuidas tehti haabjate väljatahumisel kindlaks, et lootsiku seinte paksus on ühtlaselt ca kaks 
sentimeetrit?  [Mingisugust suure varbsirkli sarnast eset ei kasutatud]        
 

46 Mis on nende perekonnanimi? Vanaisa on Venemaa Teaduste Akadeemia liige ja Peterburi 
raudteeinstituudi professor. Isa on Eesti suurärimees, poeg aga Riigikogu liige.  Poeg on lõpetanud 
Tallinna Reaalkooli ning Tartu Ülikooli filosoofina. 
 

47 Kes [1907-2006]? Seda kindralit võiks nimetada Valgevene Stepan Banderaks. Ta lootis edutult 
taastata Saksamaa poolt okupeeritud aladel Valgevene Rahvavabariiki. NL vägede naastes juhtis 
partisanisõda, algul edukalt, kuid viiekümnendate keskel tuli siirduda läände.                
 

48 Milline Eesti õigeusu kirik? 1786 valminud luteri 
kirik võeti peale peaaegu kõigi koguduse 
liikmete üleminekut õigeusku 1846-1947 
kasutusele õigeusu kirikuna.                  
 
 
 
 
 
 
 

 

49 Kes on see Hollandi viiuldaja, dirigent ja 
helilooja? 
s. 1949 Kuulete ka tema muusikat. 
 
 
 

 



50 Millises mõttemängus võitis tipptegijaid IBM-i loodud programm Watson mullu 14-16. veebruaril?  
                                               

51 
 

Kes oli  Buddha ainus poeg?  Samanimeline küla asub Saku vallas. Poeetiliselt kutsututena on 
selliseid paiku Eestis palju. 
                      

52 Kes [1943-2011] sai mullu Nobeli meditsiinipreemia postuumselt?  30. septembril surnud mees sai 
laureaadiks 3. oktoobril.     
                    

53 Nõukogude ajal kasutati laialdaselt lühenditest moodustatud sõnu: partorg, politruk jne.   Kes oli siis 
seksot?   
              

54 Millise linnu topist näete?           
 

55 Kes oli see kunstnik?            
1922 – 2011. Huvitaval kombel 
tegeles ta 50 aasta vältel 
Ulyssese illustreerimisega. All 
on tema ehk tuntuim teos, 
kollaaž 1956 aastast ja kõrval 
viimaseks jäänud ülemaalitud 
arvutipilt . 
 

 
 
 

 

 

 

56  

 

Keda on kujutatud Brett Murray maalil? Sama mees on ka fotol. 
(Amet 1 p) 
 

 



57 Kes on see tuntud teadusepropageerija?  
Ülikoolis oli ansambli „Rajacas ” liige. 
 

 

58 Kes [1918-2011]? Hispaania filminäitlejanna 
abikaasa oli Vittorio de Sica. Küsitava venda on 
mälumängudes korduvalt küsitud. 
 
 

 

59 Kus asuvad need vulkaanid? Vastuseks piisab kahestki kirjatähest.  Amaterasu, Dazhbog, Estan, 
Babbar, Fuchi. Kami-Nari, Monan,  Prometheus, Loki, Ra, Pele, Pillan, Tawhaki,..   Teadaolevalt kokku 
peaaegu  kakskümmend.                              
 

60 Millise seriaali peategelane on Reginald von Ravenhorst? Peategelast on mänginud Rhett Butler, 
Santo vom Haus Zieglmayer ja teisedki. 
 

61 Küsitav kirjanik 1855-1920 oli erakordselt viljakas ja loetav. 
Tegemist oli veendunud monarhistiga ja  patrioodiga, kes 59 
aastasena läks vabatahtlikult sõjaväkke ja sõdis keisrihärra eest 
maailmasõja lõpuni. Tema 1886 aastal valminud teose „ Die 
Sünden der Vater“ II kõide esineb kodeerimisjuhendina vahva 
sõdur Švejki seiklustes. 

 

62 

 

 

Kuidas nimetatakse selliseid 
ornamente? Samamoodi 
kutsutakse ka ühte 
võistkondlikku spordiala. 
Termin on tuntud ka 
kulinaarias.  

   

63 Millise ansambli laule kuulete? 



 

64 UK riigipea on Georgi ristiga autasustanud vaid ühte kollektiivi. Seda tegi Georg  V 1942 aastal. 
Millist saart ta autasustas?  Selle saare pindala on 246 km². 
 

65 Rootsi riiki on valitsenud 14 Eriku nimelist kuningat. Kuidas erinevad ülejäänutest Erik I kuni Erik V? 
 

66 Kes [1795-1875]? See šoti geoloog püstitas teooria, mille kohaselt on rändrahnud põhja poolt koos 
jääliustikega kaasa triivinud. Alles XIX sajandi lõpus pääses see teooria teadusringkondades võidule. 
 

67 Kes on see filminäitleja? 

 

68 Kes on kunstnik? s. 1928 
Isa Hallistest, ema Paistust. 
 
 
 
 

  
 

 
 

69 Mis on fotol? Pärit 
Songi dünastia 
aegsest Hiina riigist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 Kes on helilooja? Millist ooperit kuulete? 



VASTUSED: VILJANDI PAARISKILB 17. november 2012 
 
1.Tõnis Rothberg                                                                           47.Mihal [Michal] Vituška 
2.kopti                                                                                             48.Kihnu 
3.Kuressaare lossi õhkulaskmine                                                49.André Rieu 
4.Al Jolson [s. Asa Yoelson]                                                          50.Jeopardy=Kuldvillak [mälumäng=1 p} 
5.kasahhi keelne                                                                            51.Rahula 
6.Ilus                                                                                                52.Ralph Steinman 
7.Hilary Mantel [s. Thompson]                                                   53.eriosakonna töötaja секретный  
8.suhkrumänd                                                                                    сотрдник 
9.sanblad                                                                                        54.händkakk, uurali kakk, pikksaba kakk 
10.Maria Botškarjova                                                                    55.Richard Hamilton 
11.Turkmenistan                                                                             56.Jakob Zuma  LAV-i president 
12.Lotus; Kimi Räikönen                                                                57.Ain Kallis 
13.William Hanna, Joseph Barbera                                             58.Maria Mercaner 
14.Reet Hendrikson                                                                       59.Io-l [Jupiteri kaaslasel] 
15.Olav Renno                                                                                 60.Komissar Rex 
16.kahel riigil Eduard Hämäläinen                                               61.Ludwig Ganghofer 
17.Straupe[Roop Roopa Raupa Lielstraupe]                              62.kroket 
18.karbamiid                                                                                   63.Poisikõsõ 
19.Tveri                                                                                             64.Malta saar 
20.Hillary Rodham Clinton                                                            65.olid olematud, fiktiivsed 
21.Manowar                                                                                    66.Charles Lyell 
22.0 või 1 [teeröövlid tapsid von Baranoff’i]                             67.Gary Sinise 
     Üks punkt kahega eksides                                                        68.Silvi Väljal 
23.harilik mudakonn                                                                     69.maailma esimene paberraha 
24.Šveitsi                                                                                          70.Georg Händel; Julius Caesar 
25.Nicobarid 
26.vanad piinamisriistad 
27.Lise Meitner või meitneerium  
28.vepsa 
29.Johan Lombak 
30.RobertChambers 
31.orienteerumiskompass 
32.Euroopa kaitsepühakuna 
33.Chandigarh 
34.Mary Tamm 
35.Rummu Jüri=Jürri Rummo 
36.Märt Raud 
37.Rio de Janeiro 
38.oli resultatiivne 16 mängu järjest [lõi värava] 
39.Adolf Ehrnrooth 
40.Kasuema [autor Silvia Rannamaa] 
41.Johannes Hevelius 
42.Woody Guthrie 
43.geomeetriline 
44.Jeesus 
45.mõõdeti läbi keresse puuritud 100-150 augu, mis muidugi valminud haabjal suleti 
46.Ossinovski 


